
29 447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 9 december 2008

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en
Gezin1 heeft naar aanleiding van de brief van de minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport van 21 juli 2008 inzake de evaluatie van de Wet
inzake bloedvoorziening) (Kamerstukken II 2007/08,29 447, nr. 6) in haar
vergadering van 9 september 2008 besloten een aantal vragen over de
prijzen van kort houdbare bloedproducten en de (financiële) doelmatig-
heid van de Nederlandse bloedvoorziening.
De commissie heeft bij brief van 18 september 2008 de vragen aan de
minister voorgelegd.
De minister heeft op 8 december 2008 gereageerd.

De commissie brengt hiermee verslag uit van het aldus gevoerde schrifte-
lijke overleg.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

1 Samenstelling: Werner (CDA), Van den Berg
(SGP), Dupuis (VVD), (vice-voorzitter),
Rosenthal (VVD), Swenker (VVD), Tan (PvdA),
Van de Beeten (CDA), Slagter-Roukema (SP),
(voorzitter), Linthorst (PvdA), Biermans (VVD),
Putters (PvdA), Leijnse (PvdA), Engels (D66),
Thissen (GL), Goyert (CDA), Peters (SP), Quik-
Schuijt (SP), Klein Breteler (CDA), Huijbregts-
Schiedon (VVD), Laurier (GL), Ten Horn (SP),
Meurs (PvdA), Leunissen (CDA), De Vries-
Leggedoor (CDA), Koffeman (PvdD), Kuiper
(CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), De Boer (CU)
en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Den Haag, 18 september 2008

Naar aanleiding van uw brief van 21 juli 2008 inzake de evaluatie van de
Wet inzake bloedvoorziening (Kamerstukken II 2007/08, 29 447, nr. 6) heeft
de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin in
haar vergadering van 9 september 2008 besloten de volgende vragen over
de prijzen van kort houdbare bloedproducten en de (financiële) doelmatig-
heid van de Nederlandse bloedvoorziening aan u voor te leggen.

De Stichting Sanquin Bloedvoorziening is in 1998 ontstaan uit een fusie
van tweeëntwintig zelfstandige Nederlandse bloedbanken en het Centraal
laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode
Kruis (CLB).
Op grond van de Regeling inrichting begroting en jaarrekening Sanquin1
beoordeelt het ministerie van VWS jaarlijks, het beleidsplan, de begroting
en de jaarrekening van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Sanquin
doet daarbij een voorstel voor de prijzen van kort houdbare bloedpro-
ducten, zodat alle kosten die nodig zijn om aan de vraag van ziekenhuizen
te voldoen, kunnen worden gedekt uit de inkomsten van die producten.
Op grond van genoemde regeling moet de minister van VWS de begro-
ting goedkeuren voordat Sanquin de nieuwe prijzen kan invoeren.

Hoewel de commissie kennis heeft genomen van uw aarzeling ten aanzien
van een internationale benchmark van prijzen ziet de commissie, mede
naar aanleiding van het in uw brief voor het najaar aangekondigde minis-
terieel plan bloedvoorziening, graag inzichtelijk gemaakt hoe het Neder-
landse prijspeil voor kort houdbare bloedproducten zich verhoudt tot het
prijspeil voor die producten in de ons omringende landen. De commissie
acht het in dat verband tevens van belang dat daarbij wordt ingegaan op
relevante factoren (bijvoorbeeld kwaliteitseisen, schaalfactoren en service
aan donoren) die in die landen medebepalend zijn bij de prijsvorming van
kort houdbare bloedproducten. Ook ziet de commissie graag toegelicht of,
en zo ja OP welke punten, de in de desbetreffende landen op het terrein
van de bloedvoorziening gehanteerde rekenregels overeenkomen met de
Nederlandse rekenregels opgenomen in de Regeling inrichting begroting
en jaarrekening Sanquin, dan wel daarvan verschillen.

Ten slotte ontvangt de commissie graag informatie omtrent de (overige)
maatregelen die in de ons omringende landen zijn getroffen ter bevorde-
ring van de (financiële) doelmatigheid van de bloedvoorziening.

De leden van de commissie zien de beantwoording van de vragen met
belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport/Jeugd en Gezin,
drs. T.M. Slagter-Roukema

voor deze:

De griffier van de vaste commisie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/
Jeugd en Gezin,
Warmolt de Boer
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2008

Naar aanleiding van mijn standpunt op de tweede evaluatie van de Wet
inzake bloedvoorziening (Kamerstukken II 29 447, 2007/08, nr. 6) heeft de
vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport enkele
vragen gesteld over een internationale benchmark met betrekking tot de
prijzen van kort houdbare bloedproducten en de doelmatigheid van de
Nederlandse bloedvoorziening.
In reactie hierop bericht ik u als volgt.

Vanwege internationale verschillen in de organisatie van de bloed-
voorziening en de financieringsstructuur zullen de prijzen van de kort
houdbare bloedproducten in Nederland en de ons omringende landen
niet eenvoudig met elkaar te vergelijken zijn. Dat neemt echter niet weg
dat de mogelijke resultaten van een internationale vergelijking toch een
indicatie kunnen geven van de prijs van de kort houdbare bloedproducten
in Nederland en de doelmatigheid van de Nederlandse bloedvoorziening
ten opzichte van de omliggende landen. Naar aanleiding van de gestelde
vragen heb ik dan ook besloten een onderzoek in te stellen om inzichtelijk
te krijgen hoe het Nederlandse prijspeil van de kort houdbare bloedpro-
ducten zich verhoudt tot het prijspijl in de ons omringende landen. Ik
streef ernaar u over de resultaten van dit onderzoek in het tweede kwar-
taal van 2009 te kunnen informeren.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
dr. A. Klink
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